EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K94003002M
03/04/2009

3. Emri i Subjektit

ELEKTRO LUBONJA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

28/03/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 28/03/200928/03/2039
Korce Korçe KORCE Lagjja 7, Rruga 6 Deshmoret, Pallati
Prapa Maternitetit
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

2,00
Prodhim i energjise elektrike me venien ne perdorim te
hidrocentraleve ekzistuese dhe me ndertimin e
hidrocentraleve te te rinj te kapaciteteve te vegjel dhe te
mesem nga 0.2-2.5 MWA
Agron Hasankolli
Nga: 28/03/2009

Deri: 31/12/2023

Para: 66.670,00

Natyre:

IlirBala

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

66,67
1

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

TaulantKurti

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.330,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,33

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

E-Mail: ark.hasankolli@yahoo.com
Telefon: 0684094033 082242727

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-236595-04-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
27/12/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-296651-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem date 26.12.2013 ku
eshte vendosur: Riemerimi I administratorit te shoqerise Z.Agron Hasankolli.Deklarimi I
numrit te telefonit.
Telefon 1 ishte
("")
u be
("082242727")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agron Hasankolli")
, Kohëzgjatja ishte
("28/03/2014")
u be
("26/12/2018")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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16/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-554905-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit vjetor 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-821929-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

15/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-153646-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci vjetor 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

04/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-792366-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-822775-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-378777-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

04/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-767248-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr.14089 Prot, datë 27.09.2017,
“Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e
Tatimpaguesve të Mëdhenj, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi
pasuritë e tatimpaguesit “ELEKTRO LUBONJA”, pajisur me NUIS (NIPT) K94003002M,
duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-880831-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-174398-04-19
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 10.04.2019 ku
eshte vendosur : Riemerimin e administratorit te shoqerise Agron Hasankolli.
E-Mail ishte
("")
u be
("ark.hasankolli@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agron Hasankolli")
, Kohëzgjatja ishte
("26/12/2018")
u be
("31/12/2023")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-208003-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 531 Prot, Nr. 591 Regj datë
22.05.2019, protokolluar ne QKB me Nr. 7333 datë 23.05.2019 të shoqërisë
Përmbarimore “Bailiff Oficers” sh.p.k , ku është urdhëruar: Vendosja e masës së
sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore Shoqëria “Elektro Lubonja”
sh.p.k me Nipt K94003002M, Agron Hasankolli si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga
zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetësimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos
kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-356053-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.15024 Prot, datë 02.10.2019, të
Drejtorisë Rajonale të Taimeve Korçë , ku është urdhëruar: Heqja e masës së sigurimit
tatimor të subjekit tatimpagues ELEKTRO LUBONJA SHPK me administrator Agron
Hasankolli me Nipt K94003002M.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-358944-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 1350 Prot, Nr. 591 Regj datë
26.09.2019, protokolluar ne QKB me Nr. 12566 datë 02.10.2019 të shoqërisë
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Përmbarimore “Bailiff Oficers” sh.p.k , ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros
konservative në kuotat/aksionet e palës debitore/dorezanese Shoqëria “Elektro Lubonja”
sh.p.k me Nipt K94003002M, Agron Hasankolli te vendosur me shkresen nr.531 Prot.,
date 22.05.2019 te zyres permbarimore “Bailiff Oficers” sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
17/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-373275-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes, datë 08.10.2019, Nr.6229
Rep., Nr.2432 Kol., ku është vendosur shitja e 100% të kuotave nga ortaku Agron
Hasankolli në favor të Ilir Bala dhe Taulant Kurti. Depozitimi i vendimit, datë 05.10.2019
ku është vendosur : -Shitja e 100% të kuotave nga ortaku Agron Hasankolli në favor të Ilir
Bala dhe Taulant Kurti.
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"50.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Ilir Bala")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "66,67
Kontributi ne para "66.670,00
eshte shtuar ortaku:
("Taulant Kurti")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "33,33
Kontributi ne para "33.330,00
eshte larguar ortaku:
("Agron Hasankolli")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 01/05/2020

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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